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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Uus leping: kauaoodatud lahendus õiguslikule ja institutsionaalsele skisofreeniale vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala küsimustes…

1. kiidab heaks järgmised uue lepingu üldised parandused vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva alaga seotud poliitika osas:

a) muuta lepingu tasandil õiguslikult järjepidevaks, siduvaks ja läbipaistvaks seos 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas toodud põhiõiguste ning nende õiguste kaitseks ja 
edendamiseks mõeldud ELi poliitika vahel; siduva harta abil on ELi õigusloojal nüüd 
võimalik viia järjepidevamal viisil ellu poliitikat, mis võib mõjutada isiku põhiõigusi; 
see ei ole seotud üksnes otseselt vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
poliitikaga, mille alla kuulub näiteks varjupaigaõigus ja õigus õiglasele 
kohtupidamisele, vaid ka üldisemate poliitiliste suundadega, mis on seotud 
inimväärikuse kaitsmisega mis tahes diskrimineerimise eest, vähemuste kaitsmisega, 
õigusega läbipaistvusele ja heale haldamisele Euroopa tasandil, sotsiaalsete õigustega 
ning õigusega andmekaitsele; Euroopa inimõiguste konventsiooniga liitumine 
tugevdab veelgi seda suhet, tehes ELi institutsioonid vastutavaks Euroopa 
Inimõiguste Kohtu ees;

b) lõpetada skisofreeniline institutsionaalne ja õiguslik olukord, mis loodi 15 aastat 
tagasi Maastrichti lepinguga kui tekkis paralleelne ajutine õiguskord justiits- ja 
siseasjade poliitika jaoks (nn kolmas sammas); Euroopa Kohtu täieliku pädevuse 
taaskehtestamisega taastatakse õigusriigi põhimõtted seal, kus neist on puudus ja 
Euroopa Parlamendi sidumisega kaasotsustamise kaudu paraneb demokraatia 
õiguspärasus nendes poliitikavaldkondades märkimisväärselt;

c) tugevdada ELi demokraatlikku kontrolli kaasotsustamismenetluse (tavapärase 
õigusloomemenetluse) laiendamise kaudu meetmetele, mis on seotud politsei- ja 
kohtukoostööga kriminaalasjades; samuti tuleks heaks kiita asjaolu, et EP nõusolek 
on vajalik, kui nõukogu soovib kehtestada miinimumeeskirju kriminaalmenetluse 
„teiste“ eriaspektide kohta; Euroopa Prokuratuuri lahutamine Eurojustist ja selle 
volituste laiendamine;

d) siduda Euroopa Parlament ELi rahvusvaheliste lepingute sõlmimisega; praeguses 
olukorras, kui jätta välja ELi lepingu artikkel 21, milles nähakse ette võimalik 
konsulteerimine Euroopa Parlamendiga, ei ole nõukogu assambleega mitte kunagi 
konsulteerinud, isegi kui leping, mille osas läbirääkimised käisid, oli selgelt „ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika peamine aspekt“ (nii juhtus ELi ja Ühendriikide 
väljaandmise ja vastastikuse õigusabi lepingu sõlmimisel);

e) tühistada nõukogu ühehäälsuse nõue mitmes küsimuses; kvalifitseeritud 
häälteenamus lihtsustab läbirääkimisi ELi institutsioonides ja toob kaasa põhiõiguste 
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kaitse kõrgendatud standardite vastuvõtmise (seevastu ühehäälsuse põhimõte soosib 
minimaalset ühisnimetajat ja muudab mitmetel juhtudel küsitavaks ELi õigusloome 
lisandväärtuse);
menetluste kvalifitseeritud häälteenamuse ja kaasotsustamise järgi joondamisega 
muudab uus leping lihtsamaks nende meetmete järjekindlas poliitilises raamistikus 
vastuvõtmise, mis jäävad osaliselt ühehäälsuse ja osaliselt kvalifitseeritud 
häälteenamuse alla (selline on siiani olukord seadusliku ja ebaseadusliku rände osas);

f) ühtlustada õigusakte; ELi lepingu artikli 34 tähenduses ühiste seisukohtade, 
raamotsuste, otsuste ja konventsioonide asemel hakkab Euroopa Liit võtma vastu 
tavapäraseid ühenduse õigusakte, määruseid, direktiive ja otsuseid, mis toob kaasa 
veel ühe olulise muudatuse, nimelt võimaluse, et need õigusaktid omavad vahetut 
õigusmõju;

g) parandada ELi institutsioonide ja kodanike, kodanikuühiskonna, erakondade ning 
liikmesriikide parlamentide vaheliste suhete läbipaistvust ja aruandekohustust; 
liikmesriikides vabadusel turvalisusel ja õigusel rajanevale alale hinnangu andmiseks 
loodud erisüsteemi tuleks soojalt tervitada, kuna see seob läbipaistval viisil 
komisjoni ja liikmesriikide valitsused ning Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamendid;

2. avaldab kahetsust, et nende paranduste hinnaks oli, et:

a) lepingu protokolli nr 10 kohaselt jäävad kolmanda samba raames võetavad meetmed 
viie aasta vältel alates uue lepingu jõustumisest komisjoni ja ka Euroopa Kohtu 
kontrolli alt välja; keeruline on mõista, miks liikmesriigid otsustasid nii kauaks 
pikendada olukorda, mida nad ise hindasid õiguslikult vääraks; nüüd on küsimus 
selles, kuidas minimeerida selle negatiivset mõju ELi kodanikele: 
- esimene vastus sisaldub samas protokollis, millega nähakse ette, et kui õigusakti 
muudetakse, siis muudetud akti suhtes üleminekuperiood enam ei kehti; nüüd 
peaksid institutsioonid otsustama, kas poleks parem muuta viivitamatult pärast uue 
lepingu jõustumist mõnda selle varasemat teataval määral sobimatut kolmanda 
samba meedet;
- teine lahendus oleks lükata kodanike põhiõigusi mõjutavate praeguse kolmanda 
samba meetmete ametlik vastuvõtmine edasi ajavahemikule 1. jaanuar kuni mai 
2009; kindlasti oleks mõnekuuline viivitus ELi kodanikele mõistetav, kui uute 
eeskirjade täitmise tagamine on Euroopa kohtuniku pädevuses,

b) lisatud on küllaltki keerukad uued sätted seoses olukorraga kui liikmesriik on 
seisukohal, et direktiivi eelnõu mõjutaks selle kriminaalõigussüsteemi põhielemente 
või kui ühehäälsust ei ole võimalik saavutada (politseikoostöö), siis võib liikmesriik 
taotleda direktiivi eelnõu suunamist Euroopa Ülemkogusse; esimene põhjus on täiesti 
mõistetav ja isegi põhjendatud, kuna sama kehtiks ka teistes olukordades, kus 
liikmesriik riskib põhiõiguste kaitse olulise vähendamisega; teine probleem on pigem 
võimutasakaalu küsimus; 
sellistel juhtudel peatatakse nn tavapärane õigusloomemenetlus neljaks kuuks;
lahkarvamuse korral ja kui vähemalt üheksa liikmesriiki soovivad asjaomase 
direktiivi eelnõu osas sisse seada tõhustatud koostöö, siis on see lubatud (vaja ei ole 
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parlamendi nõusolekut, nagu sätestati EÜ asutamislepingu artikliga 280); kuid tuleb 
rõhutada, et tavapärase menetluse puhul on meetme heakskiitmiseks siiski vaja 
kaasotsustamist parlamendiga;

c) osavõtmise ja loobumise süsteem muutub veelgi keerulisemaks; kuigi uued sätted 
tõhustatud koostöö kohta ei kehti meetmetele, mis põhinevad Schengeni õigustikul, 
muudetakse Schengeni korda (vt allpool); lisaks sellele kehtivad Schengeniga 
mitteseotud meetmete suhtes kohaldatavad muud loobumised, näiteks õigusalane 
koostöö tsiviilasjades, laiendatult politsei- ja kohtukoostöö kohta (vt Schengeni 
protokollide muudatusi ja Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani seisukohta);

d) seoses Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriolukorraga tuleb meenutada, et parlamendiga 
ei konsulteeritud ametlikult nende riikide erikorra üle otsustamisel Schengeni ruumis 
aastal 2000 ja 2001; praegu peab Ühendkuningriik Schengeni õigustikku järgima 
selles ulatuses, milles ta osaleb ja selles osas, millest ta on loobunud, osaleda ei saa; 
(1) Schengeni protokolli muudatused olukorda ei muuda, kuid lisandub 
Ühendkuningriigi ja Iirimaa võimalus loobuda meetmetest, mis põhinevad Schengeni 
õigustiku sellel osal, millega ta on juba ühinenud;
tõenäoliselt põhjustab see eeskirjade edasist killustumist; parlamendiga ei 
konsulteerita meetmetes osalemise ja Schengeni õigustiku mõju osas; sellele 
vaatamata tuleb rõhutada, et tegelik meede tuleb vajadusel ikkagi vastu võtta 
kaasotsustamise teel;

3. on seisukohal, et uue lepingu parandused kaaluvad üles selle nõrgad küljed; ELi 
institutsioonid peaksid tegema kõik endist sõltuva, et tagada uue lepingu edukas 
ratifitseerimine liikmesriikides; samuti peaks nad:

 teavitama ELi kodanikke nende uutest õigustest ja ELi uuest õiguslikust raamistikust;
 kaasama liikmesriikide parlamendid vabadusel turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 

järgmise mitmeaastase programmi määratlemisse; 
 pidama 2008. aastal läbirääkimisi, et võtta 2009. aasta alguses vastu kõik meetmed, 

mis on vajalikud, et uuesti valitud parlament saaks 2010. aastast alates edukalt käima 
lükata uue vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala;

                                               
1 Selle tulemusel ei ole nõukogu andnud Ühendkuningriigile luba osaleda Frontexi loomisel ning passide ja 
reisidokumentide turvastandardite määruse kehtestamisel, mistõttu Ühendkuningriik on algatanud kaks kohtuasja nõukogu 
vastu (kohtuasi C-77/05 ja C-137/05).
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